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Dagsorden

1. Konstituering





Cykeludvalget konstituerede sig som følger:
Formand: Karl Verner Nielsen
Næstformand: Ida Hansen
Sekretær: Kenneth Lehm Nordestgaard
Kasser: Vakant (der arbejdes på en løsning)
Øvrige medlemmer: Lars Ravnholt og Dennis Madsen.

2. Evaluering af Generalforsamling

Positivt fremmøde set i forhold klubbens medlemstal (20 stk.)
samt gode relevante drøftelser omkring klubbens aktiviteter
og arrangementer fremadrettet (jf. referat fra
generalforsamlingen den 25.2.2019). Cykeludvalgets
vurdering er dog, at økonomidelen kom til, at fylde for meget
i disse drøftelser.
Vurderingen er umiddelbart, at Cykeludvalgets beslutning i
januar 2019 om, at forhøje kontingentet og nedsætte tilskud
til klubture samt almindelig omtanke i klubbens drift, langt
hen ad af vejen vil kunne rette op på sidste års manglende
balance mellem klubbens udgifter og indtægter.
Klubben har en fornuftig egenkapital, og cykeludvalget
vurderer ikke behov for, at der tages yderligere drastiske
tiltag i forhold til klubbens økonomi, selvom situationen
selvfølgelig vil blive fulgt nøje.
Det er vigtigt for cykeludvalget at det overfor klubbens
medlemmer signaleres at udvalget arbejder for både, at sikre
et langsigtet økonomisk fundament for klubben, men også
ønsker at klubbens penge skal komme medlemmerne til gode
(fremfor for at blive akkumuleret på en bankkonto).
Det blev besluttet at klubbens budget for 2019 bliver
offentliggjort på klubbens hjemmeside.

3. Harzen 2019

Harzen-turen aflyse pga. for få tilmeldinger. Ida prøver at
arrangere et fælles klubtur til ”Bissen” i Bededagsferien i
stedet.
På første møde efter sommerferien tages der hul på
drøftelser omkring en eventuel tur til Harzen i 2020.

4. Vedligehold af MTB banen i
Bordrup

Det næste etaper af renoveringen af sporet påbegyndes først
i efteråret 2019 (da det først her er muligt at lave holdbare
spor). Varde Trailbuilder har i samarbejde med Søren
(Sidevind) Nielsen ansvar for planlægning og koordinering af
den forsatte renovering.
Der forsøges gennem ProVarde og MTB-partnerskabskredsen
at skaffes yderligere midler til sporarbejdet, primært hos de
lokale erhvervsdrivende med kommerciel interesse i sporet.

5. Naturstyrelsen Blåvandshuk
Brugerråd (KV)

Forsvaret står for at skulle udvide sine arealer, og det er på
nuværende tidspunkt uklart hvilken betydning det kan få for
Bordrup-sporet. Der koordineres med Varde Cykelklub i
tilfælde af, at Bordrup blive en del af denne udvidelse.
Karl Verner Nielsen deltager i de fremtidige brugerrådsmøder.
Seneste brugerrådsmøde indeholdt hovedsageligt orientering
fra Naturstyrelsens side. Der kom ingen konkret udmelding
på mødet i forhold til Forsvarets forestående areal udvidelse
(jf. pkt. 4 ovenfor)

6. Evaluering spinning

Stor ros til instruktørerne og flot opbakning fra
medlemmerne. Spinning er et klubtiltag der favner og samler
racer- og MTB-folket. Eneste anke er den relative høje pris.

7. Spinning 2020?

Ida Hansen undersøger muligheder for om der eventuel kan
indgås en anden, og en for klubben mere fordelagtig aftale
med idrætscentret i forhold til spinning i 2020.

8. OCT fest 2019
9. BP Cup 2019
Næste møde Valg af revisor
10. Blåvandhuk Rundt 2019

Der annonceres for festen via Facebook endnu engang.
OCT afholder en afdeling af BP Cup i 2019 (samme rute).
Tilladelser er søgt og planlægning påbegyndt.
Arbejdsgruppen har første møde den 22. marts 2019. Karl
Verner giver en tilbagemelding fra dette møde på
førstkommende cykeludvalgsmøde.

11. Blåvand MTB challenge.

Palle Pallesen har lovet at undersøge blandt MTBryttergruppen, hvem der eventuelt kunne tænke sig, at være
tovholder på dette års Blåvandshuk MTB Challenge.

12. Sommertur Racer/MTB (23.-24.- Der satset på en tur omkring Horsens-egnen, med mulighed
25 august)
for at der kan køres både racer og MTB. Karl Verner giver en
tilbagemelding, når der foreligger helt konkrete planer for
turen.
13. Tøjbestilling

14. MTB-træning

I forlængelse af drøftelserne på generalforsamling inviteres
Eigil Pedersen til førstkommende cykeludvalgsmøde til en
drøftelse af forskellige modeller for køb og anskaffelse af
cykeltøj til klubbens medlemmer. Eigil anmodes om, at
undersøge mulighederne forud for mødet
Cykeludvalget så gerne at den stabile kerne af MTB-ryttere
bliver en mere synlig del af klubben. Der bør derfor overvejes
igangsat flere klub-aktiviteter og arrangementer, der kan
gøre at flere fra denne gruppe finder værdi i, at være
medlem af OCT, samt at OCT som klub, måske vil kunne
være i stand til, at tilbyde mere ”bredde” på MTB-siden.

I første omgang kunne der efter den 1. april (hvor de
planlagte MTB-langture ophører) fx aftales fælles start for
søndagsture for alle interesserede MTB´ere (fx Blåbjerg,
Grusgraven mv.), med efterfølgende opdelt træning/ture,
efter konkret niveau/ønsker.

15.Eventuel
16.Næste møde

Cykeludvalget tager kontakt til MTB-folket mhp på en dialog
omkring ovennævnte.
Kenneth Laver udkast til klubbeskrivelse og årsplan
Mandag den 6. maj 2019 kl. 19 (Klubhuset)

